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José Pavón pren el relleu a
Gregorio a la Presidència de la
Federació d’AV de Castelldefels
José Pavón, de l’AV Can Roca,
va ser escollit president de
la
Federació
d’AV
de
Castelldefels, en el marc de
l’Assemblea de la Federació
que es va celebrar el passat
25 de gener, i en la qual
també per unanimitat, es va
renovar tota la Junta amb
noms
com
Rosa
Pla
(AV
Baixador),
com
a
nova
Vicepresidenta; José Soto (AV
Els
Canyars),
com
a
nou
Vicepresident
segon;
Gregorio Sánchez (AV Vista
Alegre), com a Tresorer, i
Elena Moreira, (AV Centre) com a nova Secretària.
Els i les representants de les AV presents a l’assemblea van
manifestar la seva satisfacció i van felicitar al president sortint,
Gregorio Sánchez, per la seva tasca al capdavant de la Federació local
aquests darrers dos anys.
Per la seva part,José Pavón, ja com a nou president de la FAVC, va
manifestar la “necessitat de una major implicació de totes les AV per
a poder defensar millors condicions els interessos de les nostres
respectives associacions veïnals, conjuntament des de la federació
local
La FAVC va ser creada a l’any 1979, i en l’actualitat aglutina les AV
dels barris de Baixador, Bellamar, Can Bou, Can Roca, Can Vinader,
Centre, Els Canyars, Gran Via Mar, Lluminetes, Montemar i Vista
Alegre.

Activistes veïnals de la
FAVBaix, homenatjats en el 25
aniversari de la CONFAVC
Alfredo Vela i Joan Martínez , primer president de la CONFAVC(19882006) i segon (2006-2012)respectivament, ambdós també membres de la
Junta de la FAVBaix, a més del qui va assumir la Presidència de la
Federació entre 1995
i 2001, Julián Carraco, van ser homenatjats el
passat 25 de gener en el marc de la celebració dels 25 anys de la
CONFAVC, juntament amb 17 persones més.
Durant l’acte, que va aglutinar més d’un centenar de persones, també
es van tenir paraules en la clausura de l’homenatge a activistes de la
FAVBaix que ens havien deixat i que van desenvolupar un perseverant
treball als barris des de les entitats veïnals, tal com Jesús Sánchez
Pajares, de l’AV Vistalegre de Castelldefels; Juan Olla i Eduardo
Brito, de l’AV Sant Ildefons de Cornellà); i Domingo Rubio, de l’AV La
Plana d’Esplugues de Llobregat.

Tret de sortida de l’exposició
“Les dones del moviment veïnal
d’ahir i d’avui” amb tres veïnes
del Baix Llobregat
Tres dones activistes veïnals del Baix:
Pepi Hidalgo de l’AV de Les Planes de
Sant Joan Despí;
Carmen Rodríguez, de
l’AV Montserratina de Viladecans, i
Conchita Castell, de l’AV de Sant Cosme
i Sant Damià d’El Prat, formen part de
l’exposició “Les dones del moviment
veïnal d’ahir i d’avui” que consta d’un
recull
de
la
vida
de
16
veïnes
involucrades en la lluita veïnal.
Aquest
projecte,
que
va
poder-se
visibilitzar per primera vegada en el
marc del 25 aniversari de la CONFAVC,
busca visibilitzar el paper de les
veïnes en l’aportació col·lectiva de
benestar als barris. Per exemple, destaca que moltes activistes han
estat al capdavant de campanyes per a aconseguir centres de
planificació familiar, semàfors escolars, escoles bressol, etc.
L’exposició també compta amb un web dones.confavc.cat, on es recullen
els perfils complets escrits per un equip de periodistes professionals
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC)

Visiteu la nova web de la FAVBaix: http://www.favbaix.cat

